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P r o t o k ó ł  N r  XVIII/2020 

           ------------------------------------------------------------------ 
z posiedzenia sesji Rady Miejskiej 

w Tczewie VIII kadencji 2018-2023 

z dnia 30 kwietnia 2020 roku 

 

godz. 10.00  w sali im. Franciszka Fabicha 

Urząd Miejski w Tczewie przy ul. 30 Stycznia 1 

------------------------------------------------------------------------- 
 

Obecni radni:   23 / wg listy obecności 
 

Nieobecni radni:    -------------- 
                                                                                                   
Pkt. 1  
Otwarcie sesji i powitanie gości  
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – otworzył XVIII sesję Rady Miejskiej                  
w Tczewie VIII kadencji.  
 
W i t a j ą c  obecnych na Sali obrad: 
- Prezydenta Miasta Tczewa Mirosłwa Pobłockiego, 
- Z-cę Prezydenta Miasta Tczewa Adama Burczyk, 
- Z-ce Prezydenta Miasta Tczewa Adama Urbana,  
- Skarbnik Miasta Tczewa Helenę  Kullas, 
- Przewodniczących  Klubów Radnych: 
   K. Misiewicz – przewodniczący Klubu Radnych PNP, 
   R. Kucharski – przewodniczący Klubu Radnych PO,  
   Ł. Brządkowski – przewodniczący Klubu Radnych Tczew od Nowa, 
   P. Antczak – przewodniczący Klubu Radnych PiS, 
- Radcę prawnego Sebastiana Justyńskiego, 
- pozostałych Radnych Rady Miejskiej w Tczewie VIII kadencji. 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa  - poinformował, że posiedzenie sesji  
odbędzie się zdalnie, radni uczestniczyć będą  w posiedzeniu sesji za pomocą połączenia 
telefonicznego.  
 
W dniu 31 marca 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 02 marca 2020 r.                      

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 

r. poz.374, nowelizacja poz.568), na mocy której dodany został artykuł 15zzx regulujący 

możliwość przeprowadzania zdalnych sesji organów kolegialnych, a w szczególności rad gmin                   

i ich komisji. 
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Zgodnie z art.15zzx ust.1: „w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo 

stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego oraz działające 

kolegialnie organy: wykonawcze w jednostkach samorządu terytorialnego, w związkach 

jednostek samorządu terytorialnego, w związku metropolitalnym, w regionalnych izbach 

obrachunkowych oraz samorządowych kolegiach odwoławczych mogą zwoływać i odbywać 

obrady, sesje, posiedzenia, zgromadzenia lub inne formy działania właściwe dla tych organów,     

a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały,  z wykorzystaniem środków 

porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania)”. 
Zgodnie z w/w ustawą sesja transmitowana będzie  na youtube.  
 
Pkt 2 porządku posiedzenia 
 
Sprawdzenie obecności radnych 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poinformował, że na Sali obrad obecni 
są radni, będący Przewodniczącymi Klubów Radnych, tj.:                   
K. Misiewicz – przewodniczący Klubu Radnych PNP, 
 R. Kucharski – przewodniczący Klubu Radnych PO,  
 Ł. Brządkowski – przewodniczący Klubu Radnych Tczew od Nowa, 
 P. Antczak - przewodniczący Klubu Radnych PiS, 
 
Sesja odbyła się zdalnie, wobec powyższego potwierdzenie obecności pozostałych 
radnych odbyło się poprzez połączenie telefoniczne. 
 
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa stwierdził, 
że w obradach sesji uczestniczy 23 radnych i na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia                  
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym jest wymagane kworum do podejmowania 
uchwał objętych porządkiem obrad. 
 
Pkt.3 
Przedstawienie proponowanego  
porządku obrad sesji. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił porządek obrad sesji                     
z dnia 22 kwietnia  2020 r.  
 
Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki – zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku 
obrad sesji dwóch projektów uchwał, gdyż Rada Powiatu Tczewskiego nie podjęła 
uchwał w tej sprawie, tj.: 
- pkt 12.5 – w sprawie współpracy Gminy Miejskiej Tczew i Powiatu Tczewskiego w    
  zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie Miasta Tczewa, 
- pkt 12.6 w sprawie udzielenia Powiatowi Tczewskiemu pomocy rzeczowej. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poinformował, aby radni nanieśli 
zmiany w porządku sesji, zgodnie z wnioskiem pana prezydenta.  
Wobec czego nastąpi zmiana w kolejności podejmowanych uchwał.  
 
Uwag do zmian w porządku obrad sesji nie zgłoszono. 
 
Porządek posiedzenia:  
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I. Część pierwsza: 
 

1. Otwarcie sesji i powitanie gości. 
2. Sprawdzenie obecności radnych. 
3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji. 
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 lutego 2020 r.  
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c marzec i kwiecień 

2020 r. 
6. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 27 lutego 

2020r. do 29 kwietnia 2020 r. 
 

      II . Część druga: 
 

7. Raport z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i  Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok. 

8. Sprawozdanie z działalności MOPS za 2019 rok. 
9. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla Gminy Miejskiej Tczew 
10. Sprawozdanie za rok 2019 z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Tczewa na lata              
2016-2020. 

11. Sprawozdanie za 2019 rok z realizacji Miejskiego Programu Wspierania Rodziny 
na lata 2018-2020. 
 

12. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 

12.1  przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, 
12.2  zwolnienia z podatku od nieruchomości, 
12.3  określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania i udzielania ulg 

dotyczących należności pieniężnych przypadających Gminie Miejskiej Tczew  za 
okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, 

12.4 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości                       
i porządku na terenie Gminy Miejskiej Tczew, 

12.5 przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie 
administracyjnym miasta Tczewa, 

12.6  zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020 – 2023, 

12.7  zmian w budżecie miasta Tczewa na 2020 rok, 
12.8  zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Tczewa na lata 2020-2034, 

 
13. Zgłaszanie interpelacji, zapytań oraz wniosków. 
14. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.). 

 
Pkt 4 
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie  
 z dnia 27 lutego 2020 r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Zenon Drewa –przedstawił w/w protokół z sesji.   
Poinformował, że protokół były wyłożony w Biurze Rady do wglądu.  
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Czy są uwagi do protokołu.  
Uwag nie zgłoszono 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poddał pod głosowanie protokół                 
z  sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 lutego 2020 r.  
 
W wyniku jawnego głosowania 

Protokół z sesji z dnia 27 lutego 2020r. 
przyjęto jednogłośnie: za – 23 

 (podczas głosowania pkt 4 – obecnych 23 radnych  
przy ustawowym składzie 23 radnych) 

 
za głosowali P. Antczak, R. Brucki,  W. Borzyszkowski,  Ł. Brządkowski , B.  Chylicka 

J. Cichon, M. Ciesielski, K. Cieśnik, Z. Drewa, T. Dzwonkowski,                          
B. Genca, K. Ickiewicz, W. Korda, R. Kucharski, M. Kussowski,                         
M. Matysiak, K. Misiewicz K. Mokwa, I. Nitza G. Pierzynowska ,                          
M. Skiberowski, T. Tobiański,  E. Ziółek-Radziszewska. 

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji --------------- 
nieobecni podczas 
głosowania 

 
-------------- 

 
Rada Miejska w Tczewie przyjęła protokół z sesji 27 lutego 2020 r.      

 
Pkt 5 
Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c marzec i kwiecień 
2020r.        
Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki – poinformował, iż sesja dobywa się                        
w warunkach nietypowych w związku z tym, nietypowe będzie też sprawozdanie                     
z działalności prezydenta. Pominięte zostaną wszystkie informacje o działaniach 
administracyjnych w urzędzie, a przedstawione będą informacje najważniejsze czyli o 
walce z koronawirusem.  
Przedstawiona została informacja dotycząca uruchomiona rezerwy celowej na 
zarządzanie kryzysowe. Na dzień dzisiejszy na walkę z koronawirusem miasto wydało 
ponad 900 000 zł. Środki pochodzą zarówno z rezerwy celowej jak również z budżetu 
miasta.  
Większość środków została przeznaczona na pomoc dla szpitala tczewskiego, ale również 
część środków została przeznaczona na zakup maseczek i przyłbic dla mieszkańców, to 
był wydatek 250 00 zł.  
Były również zakupione płyny dezynfekujące, dozowniki, itp.  
Na potrzeby mieszkańców, osób nie mających możliwości samodzielnego 
funkcjonowania, dokonano zakupu 200 pakietów żywnościowych ( 14 dniowe) i 100 
pakietów jednodniowych, wydawanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, za 
pośrednictwem Straży Miejskiej.  
Rozdysponowanie maseczek (60 tys.)  i przyłbic (30 tys.) dla mieszkańców odbywało się 
za pośrednictwem wspólnot mieszkaniowych i przy pomocy Straży Miejskiej.  
Od poniedziałku uruchomione zostaną boiska sportowe i korty tenisowe z zachowaniem 
bezpieczeństwa sanitarnego.  
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Poinformował, że w związku ze wsparciem różnych jednostek część radnych podejmuje 
działania pomoce we własnym zakresie, dotyczące zakupu sprzętu, poinformował, że 
radni Porozumienia na Plus i członkowie Porozumienia na Plus przekazali z własnych 
środków kwotę ponad 30 tys. zł na zakup wyposażenia całodobowego ośrodka przy ul. 
Niepodległości w Tczewie.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – zwrócił się z zapytaniem, czy są 
zapytania do informacji przedstawionej przez pana prezydenta.   
 
Radny Łukasz Brządkowski – zwrócił się z dwoma  zapytaniami dotyczącymi obecnej 
sytuacji, oraz odniósł się do wypowiedzi pana prezydenta.  
Poinformował, że Klub Radnych Tczew od Nowa, zgłaszał pomysł przeznaczenia części 
diet radnych na wsparcie walki z koronawirusem, ale nie otrzymał odpowiedzi, tak więc 
klub we własnym zakresie wsparł akcje Powiat tczewski szyje maseczki.  
Pytania dotyczące: 
- uruchomienia żłobków i przedszkoli - czy miasto Tczew przymierza się do jakiś 
dodatkowych informacji dotyczących otwarcia żłobków i przedszkoli ? 
- otwarcia targowiska miejskiego – czy miasto Tczew przewiduje otwarcie targowiska w 
najbliższym czasie ? 
 
Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki – poinformował, że: 
- jeżeli chodzi o żłobki i przedszkola to temat pojawił się wczoraj, więc jest zupełnie 
świeży. Premier RP ogłosił, że od 6  maja br. mogłyby być żłobki i przedszkola otwierane 
i decyzje o tym podejmują organy założycielskie.  
Na terenie miasta żaden żłobek nie jest organem założycielski, są to żłobki instytucje 
prywatne i to one decydują o ich otwarciu.  
Miasto prowadzi tylko jedno przedszkole publiczne i na ten moment nie ma decyzji o 
jego otwarciu.  
Co do targowisk, to będzie ono otwarte od 4 maja br.  
 
Pkt 6 
Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 27 lutego 2020r. 
do 29 kwietnia 2020 r. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poinformował, że w w/w okresie radni 
nie złożyli interpelacji. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poinformował, że w pierwszej kolejności 

pan Prezydent Miasta Tczewa i Skarbnik Miasta Tczewa omówią  wszystkie punkty 

porządku obrad sesji i udzielą odpowiedzi na zapytania.  

Następnie odbędzie się imienne głosowanie wszystkich projektów uchwał . W pierwszej 

kolejności głosować będą radni obecni na sali obrad, a pozostali radni głosować będą 

poprzez połączenie telefoniczne.   

 
II Część  
Pkt 7 
Raport z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i  Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił w/w informację.   
Uwag nie zgłoszono 
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Raport z realizacji zadań Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i  Przeciwdziałania 

Narkomanii za 2019 rok. 
Pkt 8 
Sprawozdanie z działalności MOPS za 2019 rok. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił w/w informację.   
Uwag nie zgłoszono 
 
Rada Miejska w Tczewie przyjęła Sprawozdanie z działalności MOPS za 2019 rok. 

 
Pkt 9 
Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla Gminy Miejskiej Tczew. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił w/w informację.   
Uwag nie zgłoszono 
 

Rada Miejska w Tczewie przyjęła Ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2019 
dla Gminy Miejskiej Tczew. 

 
Pkt 10 
Sprawozdanie za rok 2019 z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Tczewa na lata              
2016-2020. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił w/w informację.   
Uwag nie zgłoszono 
 
Rada Miejska w Tczewie przyjęła Sprawozdanie za rok 2019 z realizacji Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla 

miasta Tczewa na lata 2016-2020. 
 
Pkt 11 
Sprawozdanie za 2019 rok z realizacji Miejskiego Programu Wspierania Rodziny 
na lata 2018-2020. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił w/w informację.   
Uwag nie zgłoszono 

 
Rada Miejska w Tczewie przyjęła Sprawozdanie za 2019 rok z realizacji Miejskiego 

Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020. 
 
Pkt 12 podjęcie uchwał: 
Pkt 12.1 
Podjęcie uchwały w sprawie 
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przedłużenia terminów płatności  
rat podatku od nieruchomości. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt uchwały z dnia                
27 kwietnia 2020 r. poinformował, że Komisja Finansowo-Budżetowa i Komisja Polityki 
Gospodarczej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poddał pod głosowanie projekt uchwały                     
w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XVIII/151/2020 
w sprawie  

przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości 
podjęto jednogłośnie: za –23 

(podczas głosowania pkt 12.1 – obecnych 23 radnych)  
przy ustawowym składzie 23 radnych)  

 
za głosowali P. Antczak, W. Borzyszkowski,  Ł. Brządkowski , R. Brucki, J. Cichon,                

B.  Chylicka, M. Ciesielski, K. Cieśnik, Z. Drewa, T. Dzwonkowski,           
B. Genca, K. Ickiewicz, W. Korda, R. Kucharski, M. Kussowski,                       
M. Matysiak, K. Mokwa, K. Misiewicz, I. Nitza ,G. Pierzynowska ,                                  
M. Skiberowski, T. Tobiański,  E. Ziółek-Radziszewska. 

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji -------------- 
nieobecni podczas 
głosowania 

 
--------------- 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie przedłużenia terminów 

płatności rat podatku od nieruchomości. 
 

Pkt 12.2 
Podjęcie uchwały w sprawie  
zwolnienia z podatku od nieruchomości 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały                     
z dnia 27 kwietnia 2020 r. poinformował, że Komisja Finansowo-Budżetowa i Komisja 
Polityki Gospodarczej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
  
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poddał pod głosowanie projekt  uchwały 
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XVIII/152/2020 
w sprawie 

zwolnienia z podatku od nieruchomości 
podjęto jednogłośnie: za –23 
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(podczas głosowania pkt12.2 – obecnych 23 radnych)  
przy ustawowym składzie 23 radnych)  

 
za głosowali P. Antczak, W. Borzyszkowski,  Ł. Brządkowski , R. Brucki, J. Cichon,                 

B.  Chylicka, M. Ciesielski, K. Cieśnik, Z. Drewa, T. Dzwonkowski,           
B. Genca, K. Ickiewicz, W. Korda, R. Kucharski, M. Kussowski,                       
M. Matysiak, K. Mokwa, K. Misiewicz, I. Nitza ,G. Pierzynowska ,                                  
M. Skiberowski, T. Tobiański,  E. Ziółek-Radziszewska. 

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji -------------- 
nieobecni podczas 
głosowania 

 
--------------- 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od 

nieruchomości. 
 

Pkt 12.3 
Podjęcie uchwały w sprawie  
określenia szczegółowych zasad,  
sposobu i trybu umarzania i udzielania  
ulg dotyczących należności pieniężnych  
przypadających Gminie Miejskiej Tczew   
za okres stanu zagrożenia epidemicznego  
albo stanu epidemii. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały z dnia 
28 kwietnia 2020r. poinformował, że Komisja Finansowo-Budżetowa pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poddał pod głosowanie projekt  uchwały  
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania i udzielania ulg 
dotyczących należności pieniężnych przypadających Gminie Miejskiej Tczew  za okres 
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XVIII/153/2020 
w sprawie 

określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania i udzielania ulg 
dotyczących należności pieniężnych przypadających Gminie Miejskiej Tczew 

za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 
podjęto jednogłośnie : za –23 

(podczas głosowania pkt 12.3 – obecnych 23 radnych)  
przy ustawowym składzie 23 radnych)  

 
za głosowali P. Antczak, W. Borzyszkowski,  Ł. Brządkowski , R. Brucki, J. Cichon,                 

B.  Chylicka, M. Ciesielski, K. Cieśnik, Z. Drewa, T. Dzwonkowski,           
B. Genca, K. Ickiewicz, W. Korda, R. Kucharski, M. Kussowski,                       
M. Matysiak, K. Mokwa, K. Misiewicz, I. Nitza ,G. Pierzynowska ,                                  
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M. Skiberowski, T. Tobiański,  E. Ziółek-Radziszewska. 
przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji -------------- 
nieobecni podczas 
głosowania 

 
--------------- 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie określenia szczegółowych 

zasad, sposobu i trybu umarzania i udzielania ulg dotyczących należności 
pieniężnych przypadających Gminie Miejskiej Tczew  za okres stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii. 
 
Pkt 12.4 porządku posiedzenia 
Podjęcie uchwały zmieniającej  
uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu  
utrzymania czystości i porządku na terenie  
Gminy Miejskiej Tczew. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały z dnia 
29 kwietnia 2020r. poinformował, że Komisja Finansowo-Budżetowa i Komisja Polityki 
Społecznej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poddał pod głosowanie projekt  uchwały  
zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Miejskiej Tczew. 
 
W wyniku jawnego głosowania  

Uchwałę Nr XVIII/154/2020 
zmieniającą 

uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Miejskiej Tczew. 

podjęto jednogłośnie: za –23 
 (podczas głosowania pkt 12.4 – obecnych 23 radnych)  

przy ustawowym składzie 23 radnych)  
 
za głosowali P. Antczak, W. Borzyszkowski,  Ł. Brządkowski , R. Brucki, J. Cichon,                 

B.  Chylicka, M. Ciesielski, K. Cieśnik, Z. Drewa, T. Dzwonkowski,           
B. Genca, K. Ickiewicz, W. Korda, R. Kucharski, M. Kussowski,                       
M. Matysiak, K. Mokwa, K. Misiewicz, I. Nitza ,G. Pierzynowska ,                                  
M. Skiberowski, T. Tobiański,  E. Ziółek-Radziszewska. 

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji -------------- 
nieobecni podczas 
głosowania 

 
--------------- 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Tczew. 
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Pkt  12.5 
Podjęcie uchwały w sprawie  
przyznania dotacji na prace  
konserwatorskie, restauratorskie  
i roboty budowlane przy zabytkach  
wpisanych do rejestru, znajdujących  
się na terenie administracyjnym miasta Tczewa. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały z dnia 
29 kwietnia 2020r. poinformował, że Komisja Finansowo-Budżetowa, Komisja Polityki 
Gospodarczej i Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej pozytywnie zaopiniowały 
projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono 
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie 
administracyjnym miasta Tczewa. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XVIII/155/2020 
w sprawie 

przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących 

się na terenie administracyjnym miasta Tczewa. 
 

podjęto jednogłośnie: za – 23 
(podczas głosowania pkt 12.5 – obecnych 23 radnych)  

przy ustawowym składzie 23 radnych)  
 

za głosowali P. Antczak, W. Borzyszkowski,  Ł. Brządkowski , R. Brucki, J. Cichon,                 
B.  Chylicka, M. Ciesielski, K. Cieśnik, Z. Drewa, T. Dzwonkowski,           
B. Genca, K. Ickiewicz, W. Korda, R. Kucharski, M. Kussowski,                       
M. Matysiak, K. Mokwa, K. Misiewicz, I. Nitza ,G. Pierzynowska ,                                  
M. Skiberowski, T. Tobiański,  E. Ziółek-Radziszewska. 

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji -------------- 
nieobecni podczas 
głosowania 

 
--------------- 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa. 

 
Pkt  12.6 porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie  
zatwierdzenia Wieloletniego planu  
rozwoju i modernizacji urządzeń  
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wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych  
na lata 2020 – 2023. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w uchwały                       
z dnia 29 kwietnia 2020 r.  poinformował, że Komisja Finansowo-Budżetowa i Komisja 
Polityki Gospodarczej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poddał pod głosowanie projekt    
uchwały w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń  
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020 – 2023. 
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XVIII/156/2020 
w sprawie 

zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020 – 2023. 

  podjęto jednogłośnie: za – 23, 
(podczas głosowania pkt 12.6 – obecnych 23 radnych)  

przy ustawowym składzie 23 radnych)  
 
za głosowali P. Antczak, W. Borzyszkowski,  Ł. Brządkowski , R. Brucki, J. Cichon,                 

B.  Chylicka, M. Ciesielski, K. Cieśnik, Z. Drewa, T. Dzwonkowski,           
B. Genca, K. Ickiewicz, W. Korda, R. Kucharski, M. Kussowski,                       
M. Matysiak, K. Mokwa, K. Misiewicz, I. Nitza ,G. Pierzynowska ,                                  
M. Skiberowski, T. Tobiański,  E. Ziółek-Radziszewska. 

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji -------------- 
nieobecni podczas 
głosowania 

 
--------------- 

 
 

Rada Miejska w Tczewie podjęła  uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego 
planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 

na lata 2020 – 2023. 
 

Pkt  12.7  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały  w sprawie  
zmian w budżecie miasta Tczewa 
 na 2020 rok. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w obwieszczenia.                        
z dnia 29 kwietnia 2020 r. poinformował, że Komisja Finansowo-Budżetowa pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Skarbnik Miasta Tczewa Helena Kullas – wniosła dwie autopoprawki do w/w projektu 
uchwały, tj.:  
- w związku ze zdjęciem z porządku obrad sesji uchwały o udzieleniu Powiatowi   
  Tczewskiemu pomocy rzeczowej wykreślono ze zwiększeń planu wydatków poz. n) na   
  bieżące utrzymanie dróg powiatowych : ul. 30-go Stycznia i ul. Jana z Kolna w kwocie   
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  40.000 zł, 
- w związku z pomyłką pisarską w zał. nr 3 do uchwały – Plan wydatków inwestycyjnych   
  i zakupów inwestycyjnych miasta Tczewa na 2020 rok, w poz. 19 - poprawiono nazwę  
  zadania z ,,Budowa odcinka kanalizacji deszczowej osiedla Prątnica w Tczewie” na   
  ,,Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Tczewskich Saperów w Tczewie”. 
Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu budżetu miasta na 
2020 rok o kwotę 40.000 zł. 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2020 rok wraz ze zgłoszonymi przez 
Skarbnik Miasta autopoprawkami.  
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XVIII/157/2020 
w sprawie 

zmian w budżecie miasta Tczewa na 2020 rok. 
podjęto jednogłośnie: za – 23 

(podczas głosowania pkt 12.7 – obecnych 23 radnych)  
przy ustawowym składzie 23 radnych)  

 
za głosowali P. Antczak, W. Borzyszkowski,  Ł. Brządkowski , R. Brucki, J. Cichon,                 

B.  Chylicka, M. Ciesielski, K. Cieśnik, Z. Drewa, T. Dzwonkowski,           
B. Genca, K. Ickiewicz, W. Korda, R. Kucharski, M. Kussowski,                       
M. Matysiak, K. Mokwa, K. Misiewicz, I. Nitza ,G. Pierzynowska,                                  
M. Skiberowski, T. Tobiański,  E. Ziółek-Radziszewska. 

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji -------------- 
nieobecni podczas 
głosowania 

 
--------------- 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta 

Tczewa na 2020 rok. 
 

Pkt  12.8  porządku posiedzenia  
Podjęcie uchwały  w sprawie  
zmian wieloletniej prognozy finansowej  
miasta Tczewa na lata 2020-2034. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – przedstawił projekt w/w obwieszczenia.                        
z dnia 29 kwietnia 2020 r. poinformował, że Komisja Finansowo-Budżetowa pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Skarbnik Miasta Tczewa Helena Kullas – wniosła dwie autopoprawki do w/w projektu 
uchwały, wynikające ze zmian w projekcie uchwały  w sprawie zmian w budżecie miasta 
Tczewa na 2020 rok. 
 
Uwag nie zgłoszono  
Wobec powyższego  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa – poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Tczewa na lata 2020-
2034wraz ze zgłoszonymi przez Skarbnik Miasta autopoprawkami.  
 
W wyniku jawnego głosowania    

Uchwałę Nr XVIII/158/2020 
w sprawie 

zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Tczewa na lata 2020-2034 
podjęto jednogłośnie: za – 23 

(podczas głosowania pkt 12.8 – obecnych 23 radnych)  
przy ustawowym składzie 23 radnych)  

 
za głosowali P. Antczak, W. Borzyszkowski,  Ł. Brządkowski , R. Brucki, J. Cichon,                 

B.  Chylicka, M. Ciesielski, K. Cieśnik, Z. Drewa, T. Dzwonkowski,           
B. Genca, K. Ickiewicz, W. Korda, R. Kucharski, M. Kussowski,                       
M. Matysiak, K. Mokwa, K. Misiewicz, I. Nitza ,G. Pierzynowska,                                  
M. Skiberowski, T. Tobiański,  E. Ziółek-Radziszewska. 

przeciw głosowali ------------- 
wstrzymali się od głosu ------------- 
nieobecni na sesji -------------- 
nieobecni podczas 
głosowania 

 
--------------- 

 
Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie zmian wieloletniej prognozy 

finansowej miasta Tczewa na lata 2020-2034. 
 
Pkt 13 
Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wniosków. 
 
TREŚĆ ZAPYTAŃ: 
 
1. Radny Łukasz Brządkowski 

Treść zapytania : Proszę o przedstawienie i uzasadnienie decyzji podjętych w sprawie 
powstania w Tczewie centrum opiekuńczo- mieszkalnego.  

Treść zapytania znajduje się w rejestrze pod poz. 137 
 

2. Radny Łukasz Brządkowski  
Treść zapytania :Proszę o szczegółowe przedstawienie działań służb podjętych                      
w związku z pojawieniem się dzika na terenie miasta Tczewa w dniach                                
28.04-29.04.2020r.  

Treść zapytania znajduje się w rejestrze pod poz.138 
 
TREŚĆ WNIOSKÓW: 

3. Radny Tomasz Tobiański   
W imieniu mieszkańców miasta Tczewa radny zgłosił z wniosek z prośbą                             
o zainteresowanie się problemem związanym ze stojącym murem przy                                   
ul. Nadbrzeżnej. Mur z czerwonej cegły umiejscowiony jest przy Wiślanej Trasie 
Rowerowej na odcinku od ul. Ceglarskiej do Strugi Subkowskiej. Obecny stan tego 
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muru zagraża bezpieczeństwu mieszkańcom oraz użytkownikom WTR. Od kilku 
miesięcy przewróciła się jedna z wieżyczek tego muru, co jakiś czas wypadają cegły       
i mur kruszeje.  

Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz.139 
 

4. Radny Tomasz Tobiański 
W imieniu mieszkańców miasta Tczewa radny zgłosił wniosek z prośbą                                
o uregulowanie brzegu Wisły od strony miasta. Obecnie brzeg Wisły jest 
zachwaszczony i zaniedbany. Ciąg pieszy od Bulwaru Nadwiślańskiego w kierunku 
Strugi Subkowskiej to bardzo popularny ,,deptak”, z którego codziennie korzysta 
wielu mieszkańców, Wycięcie krzaków, przycięcie trwa oraz uporządkowanie tego 
terenu w bardzo dużym stopniu wpłynie na estetykę i wizerunek miasta. 

Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz.140 
 
5. Radny Tomasz Tobiański 

W imieniu mieszkańców Oś. Kolejarz/strzelnica radny zgłosił wniosek z prośbą                           
o rozważenie możliwości dokończenia budowy ul. Księżniczki Dobrawy na Osiedlu 
Kolejarz/Strzelnica w Tczewie na odcinku od północnej granicy posesji oznaczonej 
numerem 6 do ul. Mieszka I.  

Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz.141 
 
6. Radny Tomasz Tobiański 

W imieniu mieszkańców miasta Tczewa radny zwrócił się z wnioskiem o rozważenie 
możliwości w ramach ,,wiosennych porządków” odmalowania szczytów garaży 
mieszczących się przy ul. Ceglarskiej w Tczewie . 

Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz.143 
 

7. Radny Józef Cichon 
W imieniu mieszkańców wspólnot przy ul. Kruczej 9/10 i 11/12 radny zgłosił 
wniosek z prośbą o uporządkowanie terenu wokół pojemników na śmieci przy Kanale 
Młyńskim. Do pojemników wrzucają śmieci również mieszkańcy, którzy spacerują 
nad kanałem i dlatego trudne jest utrzymanie czystości w tym miejscu. 

Treść wniosku znajduje się w rejestrze pod poz.144 
 
Pkt  14 
Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.). 
 
Radny Krzysztof Misiewicz – w imieniu radnej Bożeny Chylickiej odczytał 
podziękowanie dla służby zdrowia, która zajmuje się chorymi w czasie pandemii 
koronawirusa.  
 
Radny Łukasz Brządkowski – podziękował wszystkim mieszkańcom miasta 
zaangażowanym w akcję Powiat Tczewski szyje maseczki. Drugie podziękowanie złożył 
na ręce pana przewodniczącego, za sprawne przeprowadzanie sesji i poprzedniej 
wspólnej  komisji.  
 
Więcej uwag nie zgłoszono    
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W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej                
w Tczewie Zenon Drewa – zamknął obrady XVIII sesji Rady Miejskiej VIII kadencji                    
2018-2023, dziękując wszystkim za uczestnictwo.   
 
Obrady sesji zakończono o godz. 1108. 
 
                        Przewodniczący 

                                   Rady Miejskiej w Tczewie 

 

                                    Zenon Drewa 

 

 

 
Wytworzyła: Łucja Kussowska 
 


